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 خالصه

 
. ين محصول ارزآور كشاورزي و پس از نفت و فرش سومين كاالي مهم صادراتي ايران است                   پسته مهمتر 

هدف از مطالعه حاضر بررسي نحوه انتقال قيمت از سرمزرعه به قيمت هاي صادراتي و نيز قيمتهاي جهاني پسته                    

 نجر نشان مي دهد كه   نتايج آزمون عليت گر   .   مي باشد ١٣٦٥‐٨١دوره زماني مورد نظر اين مطالعه، سال هاي        .  است

همچنين رابطه دو   .  يستند قيمت هاي جهاني ن    علت تغيير   قيمت سرمزرعه و قيمت صادراتي پسته ايران         تغييرات

نتايج برآورد الگوي تجربي تحقيق نشان مي دهد       .  طرفه اي بين قيمت هاي سرمزرعه و قيمت صادراتي وجود دارد         

ت و از بازار صادرات به سرمزرعه نامتقارن است و كاهش قيمت ها            كه انتقال قيمت ها از سرمزرعه به بازار صادرا       

از سرمزرعه سريع تر و كامل تر از افزايش قيمت ها به سطح صادرات منتقل مي شود و كشش كاهش قيمت ها                      

در حالي كه افزايش قيمت ها سريع تر و كامل تر از كاهش قيمت ها از              .  بزرگتر از كشش افزايش قيمت ها است      

. رات به سرمزرعه منتقل مي شود و كشش افزايش قيمت ها بزرگتر از كشش كاهش قيمت هاست                   سطح صاد 

لذا اتخاذ سياست هايي در جهت تقويت صادركنندگان       .   مي شود حدود صادركننده از هر دو جهت م       سود بنابراين

 .اين محصول توصيه مي شود
 

 .پسته، صادرات، انتقال نامتقارن قيمتي : كليديواژه هاي
 

 قدمهم
، )٢٠٠٤(بر اساس آمار سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني         

 محصول باغي،   ٢٥ محصول زراعي و     ٤١ محصول مشتمل بر     ٦٦
ساختار اصلي توليدات كشاورزي جهان را تشكيل مي دهد و              
تجارت جهاني محصوالت كشاورزي متكي بر صادرات و واردات          

ول  محص ١٢ محصول زراعي و       ٢٣ محصول اصلي، شامل       ٣٥
ايران در صادرات محصوالت باغي در مقايسه با            .  باغي است 

صادرات محصوالت زراعي در جايگاه مطلوبتري قرار دارد و در            
 محصول باغي صادراتي اصلي در سطح جهان، ايران در                ١٢

 در   و صادرات خرما مقام اول جهان را به خود اختصاص داده            
، ٦  (تصادرات كشمش نيز سومين كشور صادركننده جهان اس        

 محصول باغي اصلي منتخب فائو،     ١٢همچنين صرف نظر از    .  )١٤
ايران در صادرات پسته و زعفران نيز مقام اول جهاني را دارا                

پسته به عنوان بارزترين محصول ارزآور كشاورزي در ايران         .  است
مطرح مي باشد و در عرصه بازرگاني خارجي و صادرات، پس از             

بر اساس آمار وزارت     .  مي باشدنفت و فرش مقام سوم را دارا           
 هزار تن به ارزش     ١١٠ صادرات پسته    ١٣٨٠بازرگاني، در سال    

 درصد توليد اين    ٧٥‐٨٠ ميليون دالر ثبت شده است كه         ٣٤٣
 درصد  ٧/٧٧اين حجم از صادرات      .  محصول را شامل مي شود    

مقدار كل صادرات خشكبار كشور را تشكيل مي دهد كه به               
صادرات محصوالت كشاورزي است و     تنهايي بيش از ارزش كل       

 درصد صادرات   ٨يا بيش از ارزش صادرات مواد معدني است و           
اين موقعيت ممتاز پسته در        ).  ٦،  ٥،  ٤(  غيرنفتي مي باشد 

صادرات غيرنفتي كشور كه سودآوري توليد آن را در پي داشته            
است در كنار موضوع غيرقابل جايگزين بودن اراضي زيركشت            

اير محصوالت، موقعيت ويژه اي را در اقتصاد       پسته براي كشت س   

E-mail: hosseini_safdar@yahoo.com      سيد صفدر حسيني: مكاتبه كننده
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كشاورزي ايران براي اين محصول فراهم آورده و باعث شده               
سطح زيركشت اين محصول در سالهاي پس از انقالب رشد               

 به طوريكه زمين هاي زير      ،فزاينده و چشمگيري داشته باشد       
 هزار هكتار به     ٤/١١٥ از   ١٣٦١‐٨١كشت پسته طي سالهاي      

 ). ٥(زار هكتار افزايش يافته است  ه٣٩١بيش از 
) ٢٠٠٤(بر طبق گزارش سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني       

 شامل ايران   ٢٠٠٢پنج كشور عمده توليدكننده پسته در سال          
 ١٣٦، اياالت متحده با     ) درصد توليد جهاني   ٥٣( هزار تن    ٣٠٠با  

 ٩( هزار تن     ٥٣، سوريه با     ) درصد توليد جهاني    ٢٤(هزار تن   
 درصد توليد    ٧( هزار تن     ٤٠، تركيه با     )ليد جهاني درصد تو 
. بوده اند)   درصد توليد جهاني   ٥( هزار تن    ٢٦و چين با    )  جهاني

 هزار  ٢٤، توليد پسته جهان از      ٢٠٠٢ تا   ١٩٦٣همچنين از سال    
ناشي ‐ هزار تن رسيده و افزايش توليد ايران          ٥٧١تن به حدود    

وليد جهاني   نقش اساسي در رشد ت     ‐از افزايش سطح زير كشت    
  جهان ، آمريكا دومين توليدكننده بزرگ    ١٩٩٧از سال   و  داشته  

 ). ٦، ٤(شده است  
 كشور جهان زمينه      ٣٦بر اساس بررسي هاي انجام شده         

مصرف پسته را دارند و به لحاظ توان اقتصادي نيز مي توانند               
مطابق آمار  .  بازارهاي مناسبي براي پسته صادراتي ايران باشند       

ز سوي دبيرخانه شوراي عالي صادرات غيرنفتي           ارائه شده ا   
  ميزان ١٣٨٢ ماهة فروردين لغايت آذرماه سال         ٩كشور، طي   

 ميليون دالر   ٧/٥٧٩ هزار تن پسته و مغز پسته به ارزش          ٤/١٨٠
به بازارهاي مصرف جهاني اين محصول صادر گرديده كه در              

 هزار تن به ارزش     ٨/١٠٠  (١٣٨١مقايسه با مدت مشابه در سال       
از لحاظ هر يك از شاخص هاي وزني و           )   ميليون دالر  ٩/٣٢٣

از .  )٦،  ٣  ( درصد رشد نشان مي دهد       ٧٩ارزشي صادرات    
مهمترين علل افزايش حجم صادرات در مدت مذكور مي توان به          
رونق و گسترش بازارهاي مصرف جديد پسته در جنوب شرق             
آسيا، حوزه بالكان و كشورهاي مشترك المنافع و آمريكاي              

از .  وبي و رشد ظرفيت خريد مناطق ياد شده اشاره نمود             جن
سوي ديگر كسب درآمدهاي سرشار اقتصادي اين كشورها ناشي         
از تفاوت ارزش واردات پسته ايران و ميزان ارزش افزوده آن در             
بخش توزيع داخلي آنها كه نهايتاً عوايدي از قبيل ايجاد اشتغال           

 خدماتي را به دنبال     مولد و رونق برخي از بخش هاي توليدي و        

داشته است، باعث گرديده كه كشورهايي نظير هنگ كنگ و             
چين علي رغم حضور بنگاه هاي تجاري پسته آمريكا، تركيه و             

 به دليل رقابتي بودن قيمت و          ،استراليا در بازار اين كشورها      
كيفيت محصول پسته ايران، نسبت به خريد پسته از ايران                

لبته رقبايي نيز چون تركيه و         ا.  رغبت بيشتري نشان دهند     
آمريكا همزمان با افزايش كشت و توليد پسته، مبادرت به                 
بازاريابي و صادرات پسته نموده اند و با افزايش صادرات، سهم             
خود را در بازارهاي جهاني بهبود بخشيده اند به طوري كه ايران            

 اولين  ١٩٩٣ درصد در بازار جهاني پسته در سال          ٨/٨٦با سهم   
كننده پسته در جهان بود اما با ظهور ديگر صادركنندگان           صادر

از جمله آمريكا و تركيه در عرصه توليد و صادرات پسته، اگرچه             
ايران همچنان اولين صادركننده باقي  ماند ولي سهم آن در               

 درصد  ٥٤ به   ٢٠٠٢صادرات جهاني پسته تنزل يافت و در سال         
 جهاني پسته از   در همين مدت سهم آمريكا در صادرات         .  رسيد
  درصد به    ٥/٠ درصد و سهم تركيه از           ١٦ درصد به      ٧/١١
 ).٦، ٥( درصد افزايش يافت ٢

با وجود تسلط ايران بر توليد و صادرات جهاني،                      
محدوديت هايي مانند اعالم ميزان مجاز آلودگي به سم                  
آفالتوكسين كه توسط اتحاديه اروپا اعمال شده موجب تغييراتي         

يده است به طوري كه ايران به  عنوان              در اين تسلط گرد     
 ١٣٧٦بزرگترين توليدكننده و صادركننده پسته جهان، در سال         

به دليل تحريم موقت و نيز اعمال محدوديت ها و مقررات                 
وارداتي خاص از يك سو و همچنين كاهش توليد و سرماي                

 درصد  ٦٣نابهنگام بهاري در مناطق توليد از سوي ديگر، با               
 ١٤٠درات مواجه گرديد و صادرات پسته از           كاهش ارزش صا  
 هزار تن   ٥٣ به   ٧٥ ميليون دالر در سال      ٤٧٦هزار تن به ارزش     

 كاهش يافت و در ٧٦ ميليون دالر در سال  ١٧٨با ارزشي معادل    
 ٤٤حالي كه تقاضاي باالي جهاني، صادرات پسته آمريكا را               

  افزايش داده و   ٢٠٠٢ ميليون دالر در سال       ٩٩درصد به ارزش    
 درصد  ٢٣ درصد،   ١١٦فروش پسته آمريكا به اروپا با افزايش          

واردات اتحاديه اروپا را تشكيل داده است، سهم ايران از واردات            
 درصد در   ٧١ به   ١٩٩١ درصد در سال     ٩٥كشورهاي اروپايي از    

 ). ٤( رسيده است٢٠٠٢سال 
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از آنجا كه صادركنندگان پسته در ديگر كشورها در رقابت            
حمايت همه جانبه دولت خود برخوردار بوده و با            با ايران از     

بهره مندي از سرمايه هاي مختلف اجرايي، تحقيقاتي و فن آوري          
  كميت و كيفيت     تبليغاتي به توسعه باغات پسته و افزايش          

محصول پرداخته اند و با وجود رقابت شديد در عرصه بازارهاي            
د پسته  بين المللي و سختگيري هاي كشورهاي خريدار براي ورو       

 و  ايران، شناخت توانمندي هاي موجود در توليد و صادرات پسته        
 توجه ويژه به مشكالت و يافتن راهكارهاي مناسب             همچنين

براي رفع معضالت توليد و صادرات، موجب حفظ موقعيت ايران          
در بازار جهاني پسته از نظر توليد و صادرات به عنوان بزرگترين             

 . جهان خواهد شدتوليدكننده و صادركننده پسته
يكي از مسائل اساسي پيش روي توليدكنندگان و                  
صادركنندگان اين محصول، نوسانات قيمت جهاني است كه به           

اين ويژگي موجب گرديده .  استپستهدليل چرخه توليد دوساله   
كه در يك سال به علت عرضه فراوان جهاني، افت شديد قيمت             

البته .   افزايش يابند  انيناگه قيمت ها به طور    پديد آيد و سال بعد    
با توجه به آن كه اكثر پسته كاران كشور از طريق تعاوني وارد               
بازار مي شوند، انتظار مي رود كه مانند بسياري از محصوالت، در           
نتيجه نوسانات قيمت، كشاورزان متضرر و واسطه ها منتفع              

اما حقيقت اين است كه حضور مؤثر و تسلط بر بازارهاي    .  نگردند
ي، عالوه بر تشكل توليدكنندگان، از قوانين و مقررات               جهان

كشورهاي صادركننده و واردكننده اثر مي پذيرد به طوريكه             
مقررات موجود و سياست هاي اتخاذ شده از سوي طرفين تجاري      
نه تنها مي تواند نوسانات قيمت و آثار سوء ناشي از آن را به طرف             

و ميزان انتقال    مقابل منتقل كند بلكه قادر است چگونگي             
بديهي است كه با     .  نوسانات قيمت را نيز تحت تأثير قرار دهد         

وجود تشكل هاي قدرتمندي همچون اتحاديه اروپا و سازمان            
جهاني تجارت، توليد انبوه يك محصول به تنهايي نمي تواند              
منجر به تسلط بر بازار گردد، با اين وجود آگاهي از موقعيت و               

ي جهاني مي تواند به حل مشكالت          ميزان تسلط در بازارها     
يكي از  .  موجود و حضور موفق تر در عرصه بين المللي بينجامد         

مهمترين مسائلي كه در نوع مشكالت پديد آمده و راه حل آنها             
مؤثر است، جهت اثرگذاري ميان قيمت هاي جهاني و سرمزرعه          

عالوه ميزان اين اثرگذاري در هنگام افزايش يا              به .  مي باشد
لذا با توجه به    .  قيمت ها از اهميت بسزايي برخوردار است     كاهش  

اهميت اين مسأله، مطالعه حاضر قصد دارد با تبيين الگوي               
تحليل انتقال قيمت به بررسي جهت و ميزان انتقال قيمت بين            
سرمزرعه، قيمت هاي صادراتي ايران و متوسط قيمت صادراتي          

 تحقيق، بررسي   همچنين هدف ديگر از انجام اين     .  جهان بپردازد 
وجود يا عدم وجود تقارن در انتقال كاهش ها و افزايش هاي               

 . قيمت اين محصول مي باشد
 

 مواد و روش ها 
 قيمت يكي از پايه هاي اصلي اقتصاد نئوكالسيك           نظريه ي

، قيمت هاي انعطاف پذير، مسئول       نظريهبر پايه اين       .  است
ها را به صورت   تخصيص كاراي منابع هستند و انتقال قيمت  بازار       

اقتصادداناني كه كارايي بازار    .  عمودي و افقي به هم پيوند مي دهد     
را مطالعه مي كنند به فرآيندهاي انتقال قيمت توجه خاصي              
دارند به اين دليل كه آگاهي از سرعت و وسعت واكنشهاي                
قيمت در يك سطح به تغييرات مثبت و منفي قيمت در سطح              

در ).  ١٠،  ٢،  ١(بسيار مفيد است    ديگر براي قيمت گذاري كارا      
ارزيابي سال هاي اخير توجه قابل مالحظه اي به مبحث                  

انتقال قيمت هم در حوزه      سياست هاي حمايت قيمتي دولت و       
به ).  ٨(مطالعات دانشگاهي و هم در محافل سياسي شده است           

موضوع انتقال نامتقارن قيمت بسيار مهم ) ٢٠٠٠(اعتقاد پلتزمن 
ن دليل كه اين مسأله  خأل هاي عميق تئوري هاي         اول به اي  .  است

اقتصادي را نشان مي دهد و دوم چون عدم تقارن مي تواند                
 . مفاهيم و كاربردهاي مهمي براي سياستگزاري داشته باشد

دو نوع اصلي عدم تقارن وجود دارد كه يكي مربوط به انتقال 
در اين نوع عدم     .  )١١  (قيمت با فواصل زماني متفاوت است       

تقارن، افزايش قيمت سريعتر از كاهش آن منتقل مي گردد و يا            
نوع ديگر عدم تقارن در انتقال قيمت، مربوط به تفاوت          .  بالعكس

در اين مورد ميزان تغيير در متغير . در ميزان شدت واكنش است
وابسته نسبت به يك تغيير مساوي اما در جهت هاي مختلف              

به عنوان مثال   .  وت است متغير مستقل، متفا  )  افزايش يا كاهش  (
ممكن است افزايش قيمت سرمزرعه اثر بزرگتري بر روي قيمت          

بديهي .  خرده فروشي نسبت به كاهش قيمت سر مزرعه بگذارد         
است كه امكان وجود هر دو نوع عدم تقارن در انتقال قيمت                

انتقال نامتقارن قيمت همچنين مي تواند عمودي     ).  ٩(وجود دارد   
نوان مثال انتقال نامتقارن قيمت گندم از سر        به ع .  يا افقي باشد  
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مزرعه به سطح خرده فروشي يك انتقال عمودي است در حالي            
كه انتقال قيمت گندم از بازار امريكا به بازار كانادا يك انتقال               

در هر صورت فرآيندهاي مورد توجه ويژه، آنهايي           .  افقي است 
. دارندهستند كه به يك عدم تقارن در انتقال قيمت اشاره                 

انتقال نامتقارن قيمت موضوعي است كه در اقتصادكشاورزي            
مطالعات زيادي در اين زمينه     .  بسيار مورد توجه قرار گرفته است     

نشان داده است كه بعضي از ويژگي هاي بازارهاي مواد غذايي             
منجر به عدم انتقال كامل قيمت در اين بازارها مي گردد و                 

از ميان  .   پديده وجود دارد    ادبيات وسيعي درباره توجيه اين      
تمامي داليل ذكر شده، وجود بازارهاي ناقص و هزينه تغيير              
قيمت ها از مهمترين داليل ذكر شده اند و داليل ديگري مانند            
مداخالت سياسي و اطالعات نامتقارن نيز در برخي مطالعات             

دريافت )  ٢٠٠٠(در يك مطالعه وسيع، پلتزمن       .  ديده مي شوند 
متقارن قيمت بيشتر يك قانون است تا اينكه يك           كه انتقال نا  
پس از بررسي   )  ٢٠٠٢(همچنين اگويار و سانتانا      .  استثناء باشد 

مطالعات صورت گرفته در اين زمينه دريافتند كه بسياري از              
مقاالت منتشر شده در دو دهه اخير نشان داده اند كه انتقال               

 .نامتقارن قيمت كامالً معمول است
اصي كه در سه دهه گذشته به اين مبحث          با وجود توجه خ   

از علم اقتصاد شده است اما بيشتر مطالعات صورت گرفته در              
اين زمينه، جنبه تجربي دارد و از نظر پايه تئوريكي هنوز از                 

الگوهاي متعددي براي بررسي نحوه . غناي كافي برخوردار نيست
انتقال قيمت ارائه گرديده كه برخي از آنها به ساختارهاي                 
بازارها، برخي به محاسبه كششها و بعضي نيز به بازارهاي مرتبط      

در اين مطالعه با توجه به نياز تحقيق از            .  توجه نشان داده اند  
الگويي استفاده گرديده است كه اولين بار توسط ولفرام در سال            

مورد ) ٢٠٠٣(توبادل ‐  ارائه گرديده و توسط مير و كرامون١٩٧١
اين الگو عالوه بر آن كه اجازه آزمون         .  بازنگري قرار گرفته است   

تقارن انتقال قيمت را مي دهد، كششهاي قيمتي در يك سطح از           
بازار را نسبت به كاهش و افزايش قيمت در سطح ديگر بازار به              

 : اين الگو به شكل زير است. طور مجزا ارائه مي كند
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قيمت در يك سطح از     )  ١(چنانكه مشاهده مي گردد رابطه     
به .   تغييرات قيمت در سطح ديگر بازار وابسته مي كند         به بازار را 

عبارت ديگر چنانچه آزمون هاي آماري مانند آزمون گرنجر و يا            
يافته هاي تحقيق نشان دهد كه تغييرات قيمت در يك سطح از            
بازار را مي توان با تغييرات قيمت در سطح ديگري از بازار توضيح 

به عنوان  .  را تعريف كرد  )  ١( مي توان رابطه اي مانند رابطه       داد
مثال چنانچه تغيير در قيمت هاي خرده فروشي از تغييرات              

عه، علت و   رقيمت در سرمزرعه ناشي شود، آنگاه قيمت سرمز         
، عبارت )١(قيمت خرده فروشي، معلول مي باشد كه در رابطه           

out     ن دهنده معلول بودن تغييرات قيمت       در باالي متغير نشا
 در باالي متغير نشان دهنده      inدر اين سطح از بازار و عبارت        

بنابراين در  .  علت بودن تغييرات قيمت در اين سطح از بازار است         
outاين رابطه،    

tp         قيمت در سطح معلول در دوره t    ، inp0 ،
inقيمت در سطح علت در دوره صفر،         

tp∆    تغييرات قيمت در ،
)سطح علت بين دو دوره         )in

t
in
t pp  متغير   D+. است  −−1

≤−1موهومي كه مقدار آن براي            tt pp        يك و براي 
in
t

in
t pp  متغير موهومي كه براي          D−ت، صفر اس     >−1

1−< tt pp             مقدار آن يك و در غير اين صورت ارزش آن صفر 
+،  α جزء اخالل و     tεاست،  

1β و −
1β    ضرايب برآوردي 

+هستندكه
1β               واكنش قيمت در سطح معلول را نسبت به 

−افزايش قيمت در سطح علت و       
1β       واكنش قيمت در سطح 

. معلول را نسبت به كاهش قيمت در سطح علت نشان مي دهد            
البته سطح انتخابي بازار بستگي به هدف مطالعه دارد، مثالً               

 عمده فروشي و به جاي      مي توان به جاي متغير وابسته، قيمت       
. متغير مستقل قيمت سر مزرعه و يا بالعكس را در نظر گرفت              

شرط انتقال متقارن قيمتي، برابري ضرايب متغيرهاي افزايش و          
 .كاهش در متغير مستقل، از نظر آماري مي باشد

در اين مطالعه، دو الگو برآورد گرديد كه در يكي از آنها                 
و در ديگري قيمت صادراتي       متغير وابسته، قيمت سر مزرعه        

در اين مطالعه منظور از قيمت سرمزرعه، متوسط قيمت           .  است
دريافتي باغداران در يك سال براي هر كيلوگرم پسته در استان            

 ‐كه توليدكننده عمده پسته صادراتي ايران مي باشد         ‐كرمان  
است مراد از قيمت صادراتي پسته ايران، متوسط قيمت پسته             

 در بازارهاي جهاني است كه حاصل تقسيم           ايران در هر سال    
ارزش صادرات بر حجم صادرات اين محصول در هر سال                 



 الگوي انتقال قيمت پسته ايران در بازار جهاني: حسيني و دورانديش
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متغير ديگري كه در مطالعه از آن نام برده شده، قيمت           .  مي باشد
جهاني پسته است كه منظور از آن متوسط قيمت پسته                  
صادراتي كليه كشورهاي صادركننده پسته هر سال براي هر             

و حاصل تقسيم ارزش صادرات پسته همه        كيلوگرم پسته است    
شكل كلي  .  صادركنندگان پسته بر حجم اين صادرات مي باشد        

 :اين الگوها به صورت زير است
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 جايگزين  fنماد  )  ٢(چنانكه مالحظه مي گردد در رابطه       
بنابراين .   گرديده است  in جايگزين نماد    x و نماد    outنماد  

بيانگر اين است كه تغييرات قيمت سرمزرعه معلول          )  ٢(رابطه  
دقيقاً ) ٣(تغييرات قيمت صادراتي است كه اين موضوع در رابطه 

 در بازارهاي     از آنجا كه قيمت پسته ايران          .برعكس مي شود 
 در  ،جهاني به شدت تحت تأثير وجود سم آفالتوكسين است           

الگوي تجربي تحقيق عالوه بر متغيرهاي كاهش تجمعي و               
افرايش تجمعي قيمت، يك متغير موهومي براي بررسي اثر              

 وارد  ۱۳۷۶وجود سم آفالتوكسين در پسته ايران پس از سال            
 ۱۳۷۶ قبل از     اين متغير موهومي براي سال هاي      .  الگو گرديد 

 ارزش يك   ۱۳۷۶ارزش صفر و براي سال هاي پس از آن و سال            
 متغيرهاي استفاده شده در الگوهاي برآوردي اين مطالعه و          .دارد

 .نمادهاي به كار رفته براي هر يك در بخش نتايج ارائه مي گردد
براي انجام اين مطالعه از آمار مربوط به قيمتهاي سر مزرعه،           

 استفاده گرديد   ١٣٥٦‐٨١پسته در سالهاي     صادراتي و جهاني     
كه قيمت سر مزرعه از آمار قيمت و هزينه توليد محصوالت                
كشاورزي در مناطق روستايي منتشر شده توسط مركز آمار              
ايران استخراج گرديد و قيمت هاي صادراتي ايران و جهان نيز از           
پايگاه اطالع رساني الكترونيكي سازمان خواروبار و كشاورزي            

آمار نرخ هاي آزاد و رسمي ارز نيز از            .  اني به دست آمد    جه
 . انتشارات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران استخراج شد

 

 نتايج
 جهت و    ي مطالعه ،چنانكه ذكر گرديد هدف از اين بررسي       

ميزان اثرپذيري بين قيمت هاي سرمزرعه و قيمت هاي صادراتي         
س در اين مطالعه ابتدا     بر اين اسا  .  پسته در دوره مطالعه مي باشد    

براي بررسي جهت اثرپذيري قيمت ها از يكديگر آزمون عليت            
.  مالحظه مي گردد  ١گرنجر صورت گرفت كه نتايج آن در جدول         

همانگونه كه مشاهده مي شود يك رابطه عليت دو طرفه بين              
قيمت هاي صادراتي و قيمت سرمزرعه براي پسته وجود دارد و            

صادراتي به ريال چه از نرخ ارز رسمي        براي تبديل قيمت پسته     
 استفاده  ‐همانگونه كه در گزارشات وزارت بازرگاني آمده است         –

كه بسياري از صادركنندگان از       ‐شود و چه از نرخ ارز بازار آزاد         
 عليت دو طرفه اي بين قيمت دريافتي توسط           ‐آن برخوردارند 

 توليدكنندگان و قيمت دريافتي توسط صادركنندگان وجود           
بنابراين چون با دو نرخ ارز متفاوت، رابطه عليت دوطرفه            .  دارد

برقرار است مي توان نتيجه گرفت كه اين رابطه به نرخ ارز                 
 . حساسيتي ندارد

موضوع ديگري كه در مقدمه به آن اشاره گرديد، رتبه اول             
كه بنابر آن موضوع انتظار      .  ايران در صادرات پسته جهان بود       

 قيمت هاي   تغييرات هاي جهاني متأثر از      قيمت   تغيير مي رود
ايران باشند و قدرت بازار در عرصه بين المللي در دست ايران              
باشد اما آزمون عليت گرنجر نشان داد كه نه تنها تغييرات قيمت           

 قيمت سرمزرعه در ايران علتي         تغييرات صادراتي ايران و نيز    
هاي براي تغيير قيمت صادراتي جهان نيست بلكه تغيير قيمت           

جهاني علت تغيير قيمت سرمزرعه و همچنين تغيير قيمت              
  قيمت صادراتي ايران از تغييربنابراين. صادراتي پسته ايران است

 . قيمت جهاني تأثير مي پذيردتغيير
هدف ديگر اين مطالعه، بررسي ميزان اثرپذيري بين                
قيمت هاي سرمزرعه و قيمت هاي صادراتي پسته مي باشد كه            

پس از تعديالتي براي    )  ١٩٧١(ظور از الگوي ولفرام     براي اين من  
از آنجايي كه   .  بررسي سرعت و ميزان انتقال قيمت استفاده شد        

يك رابطه عليت دو جانبه بين قيمت هاي صادراتي و قيمت هاي           
سرمزرعه وجود دارد، الگوي مذكور يك بار با متغير وابسته               

 مزرعه برآورد   قيمت صادراتي و بار ديگر با متغير وابسته قيمت         
 . مشاهده مي گردد٣ و ٢گرديد كه نتايج آن در جداول 
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  نتايج آزمون عليت گرنجر‐١جدول
 فرضيه صفر F*آماره  احتمال
 تأثير ندارد) به نرخ ارز آزاد(قيمت سرمزرعه به ريال بر قيمت صادراتي به ريال  ٥٥/٧ ٠٠٣٨٧/٠
 بر قيمت سرمزرعه به ريال تأثير ندارد) به نرخ ارز آزاد(تي به ريال قيمت صادرا ٤٧/٢٠ ٠٠٠١٨/٠
 تأثير ندارد) به نرخ ارز رسمي(قيمت سرمزرعه به ريال بر قيمت صادراتي به ريال  ٤٤/٠ ٦٥٢٦٣/٠
 بر قيمت سرمزرعه به ريال تأثير ندارد) به نرخ ارز رسمي(قيمت صادراتي به ريال  ٥٤/٤ ٠٢٤٥٣/٠
 تأثير ندارد) هر دو به نرخ ارز رسمي(قيمت صادراتي به ريال بر قيمت جهاني به ريال  ٦٤/٠ ٥٣٧٨/٠
 تأثير ندارد) هر دو به نرخ ارز رسمي(قيمت جهاني به ريال بر قيمت صادراتي به ريال  ٣٧/٠ ٦٩٣٩/٠
 ر نداردتأثي) هر دو به نرخ ارز آزاد(قيمت صادراتي به ريال بر قيمت جهاني به ريال  ٢٣/٠ ٧٩٥٩٢/٠
 تأثير ندارد) هر دو به نرخ ارز آزاد(قيمت جهاني به ريال بر قيمت صادراتي به ريال  ٢٦/٠ ٧٧٢١٦/٠
 تأثير ندارد) به نرخ ارز رسمي(قيمت سرمزرعه به ريال بر قيمت جهاني به ريال  ٣٦/٢ ١٢١٤/٠
 تأثير ندارد) به نرخ ارز رسمي(قيمت جهاني به ريال بر قيمت سرمزرعه به ريال  ٦ ٠٠٩٥/٠
 تأثير ندارد) به نرخ ارز آزاد(قيمت سرمزرعه به ريال بر قيمت جهاني به ريال  ٣١/٢ ١٢٦١/٠
 تأثير ندارد) به نرخ ارز آزاد(قيمت جهاني به ريال بر قيمت سرمزرعه به ريال  ٢٥/٢٠ ٠٠٠١٩/٠

  . مي باشد٢ و تعداد وقفه ها ٢٤در اين آزمون تعداد مشاهدات ‐*

  نتايج برآورد الگوي انتقال قيمت از سرمزرعه به صادرات‐٢جدول 
 )قيمت صادراتي به نرخ ارز آزاد(PRFI :متغير وابسته

 tآماره  ضرايب نام متغير متغيرها
CONS ٢٩/٢ ٢٨/٧٠١ عرض از مبدأ 
SDFM ٤٣/٥ ٨٦/٠ جمعي در قيمت سرمزرعهكاهش ت 
SIFM ٠٩/٢ ١٩٦/٠ افزايش تجمعي در قيمت سرمزرعه 

PRFI)٤٦/٣ ٤٤٣/٠ قيمت صادراتي به ريال با يك وقفه زماني )‐١ 
SDFM)٩/٢ ٩٨/١ كاهش تجمعي در قيمت سرمزرعه با دو وقفه زماني )‐٢ 
SIFM)١٨/٥ ١٤/١ افزايش تجمعي در قيمت سرمزرعه با سه وقفه زماني )‐٣ 

                =2R ٩٩/٠                            =2R ٩٩/٠                                      =WD. ١٩/٢      
                    C ) ١ ( = C )٢ (                    =F ٦٩/١٦                                =2χ ٦٩/١٦           

 
  نتايج برآورد الگوي انتقال قيمت از صادرات به سرمزرعه‐٣جدول 

 )مزرعهقيمت سر(PFRM :متغير وابسته
 tآماره  ضرايب نام متغير متغيرها
CONS ٤/٢ ‐٤٤/١٦٥٦ عرض از مبدأ‐ 
SINC ٣/١٣ ٦٨٩/٠ افزايش تجمعي در قيمت صادراتي 
SDIC ٣٨/٠ ٢٣٥٥/٠ كاهش تجمعي در قيمت صادراتي 
DUM ٦٥/١ ‐٨١/٢٠٢٥ متغير موهومي‐ 

=2R ٩٤/٠                            =2R ۹۳/۰                                      =WD. ٠٠١/٢  
C ) ١ ( = C )٢ (                    =F ٧٧/٥                                =2χ ٧٧/٥  

 
همان طور كه مالحظه مي شود، قيمت صادراتي تابعي از             
افزايش تجمعي در قيمت سرمزرعه، كاهش تجمعي در قيمت            
سرمزرعه، افزايش تجمعي در قيمت سرمزرعه با سه وقفه زماني،          

قيمت كاهش تجمعي در قيمت سرمزرعه با دو وقفه زماني و               
به دليل آنكه ضريب متغير     .  صادراتي با يك وقفه زماني مي باشد     

موهومي سم آفالتوكسين از نظر آماري بي معني شده و اين               
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متغير در كل الگوي رگرسيوني نيز تغيير معني داري ايجاد نكرده          
 .WD و  t  ،2R  ،2R  ،Fآماره هاي.  از الگو حذف شده است    

 درصد، خوبي    ٥معني داري كليه متغيرها در سطح كمتر از            
برازش الگو و عدم وجود همبستگي سريالي بين اجزاء اخالل را            

همچنين نتايج آزمون همگرايي اجزاء اخالل،         .  نشان مي دهد 
درباره .  تغيرها را منتفي مي كند    وجود مشكل عدم ايستايي م      

تقارن در فرآيند انتقال قيمت از سرمزرعه به قيمت هاي                 
صادراتي، چنانكه متغيرهاي برآوردي الگو نشان مي دهند سرعت        
انتقال افزايش هاي قيمت كندتر از سرعت انتقال كاهش هاي            
قيمت است به طوريكه هر افزايشي در قيمت سرمزرعه پس از             

 به قيمت هاي صادراتي منتقل مي گردد در            سه دوره زماني   
حاليكه هرگونه كاهش در قيمت سرمزرعه پس از دو دوره زماني           

از سوي . اثر كامل خود را روي قيمت هاي صادراتي نشان مي دهد
ديگر فرض برابري ضرائب كاهش و افزايش تجمعي قيمت               
سرمزرعه رد مي شود كه نشان دهنده عدم تقارن در انتقال                

همچنين ضرائب اين   .  ليدكننده به مصرف كننده است    قيمت تو 
دو متغير حاكي از آن است كه بزرگي انتقال قيمت درباره                 
كاهش هاي قيمت بسيار بيشتر از افزايش هاست بنابراين هرگونه        
كاهش در قيمت سرمزرعه سريعتر و كامل تر از افزايش قيمت             

بر اين  عالوه  .  سرمزرعه به قيمت هاي صادراتي منتقل مي گردد      
چنانكه كششهاي محاسبه شده در مقادير متوسط متغيرها كه           

 آمده است، نشان  مي دهد واكنش قيمت صادراتي          ٤در جدول   
به كاهش هاي قيمت سرمزرعه شديدتر از واكنش به افزايش هاي         

به طوري كه يك درصد افزايش در قيمت       .  قيمت سرمزرعه است  
ت صادراتي    درصد افزايش در قيم        ٧/٠سرمزرعه منجر به       

مي گردد در صورتي كه يك درصد كاهش در قيمت سرمزرعه             
اين .   درصد كاهش در قيمت صادراتي مي شود        ٨٨/٠منجر به   

مسأله از ديدگاه مصرف كننده خارجي مي تواند يك پديده               
مطلوب باشد در حالي كه از منظر يك صادركننده چندان جالب           

 قيمت هاي   به نظر نمي رسد همچنين چسبندگي رو به باالي          
صادراتي ايران، تأثيرپذيري قيمت هاي ايران را از قيمت هاي             
جهاني تأييد مي كند كه از نظر تجارت خارجي در سطح كالن             

 . كشوري نامطلوب است

 قيمت سرمزرعه را به صورت     ٣همانگونه كه ذكر شد، جدول      
تابعي از افزايش تجمعي در قيمت صادراتي، كاهش تجمعي در            

صادرات كاهش شديد   كه    ‐و متغير موهومي     قيمت صادراتي   
 پس از سال     پسته ايران به علت آلودگي به سم آفالتوكسين          

 .WD و 2R  ،2Rآماره هاي.   نشان مي دهد  ‐ مي باشد ۱۳۷۶
خوبي برازش الگو و عدم وجود همبستگي سريالي را نشان                

همچنين آزمون هاي همگرايي اجزاء اخالل، عدم وجود        .  مي دهد
 نيز معني داري متغيرهاي    tآماره .  ريشه واحد را تأييد مي نمايد     

مدل به جز متغير كاهش تجمعي در قيمت صادراتي را نشان              
به طوري كه مالحظه مي گردد متغير موهومي اثر منفي        .  مي دهد

به عبارت ديگر وجود سم آفالتوكسين      .  ردبر قيمت سرمزرعه دا    
در پسته هاي صادراتي از ايران منجر به كاهش شديد در قيمت            

 .سرمزرعه گرديده است
آزمون تقارن انتقال قيمت نيز برابري ضرايب افزايش               
تجمعي و كاهش تجمعي در قيمت صادراتي را رد كرد كه                 

ت به  نشان دهنده عدم تقارن در انتقال قيمت از سطح صادرا            
همچنين عدم معني داري ضريب متغير كاهش       .  سرمزرعه است 

تجمعي قيمت صادرات و بزرگي قابل توجه ضريب متغير افزايش         
تجمعي نسبت به ضريب متغير كاهش تجمعي قيمت صادرات           
نشان مي دهد كه هرگونه افزايش در قيمت صادرات كامل تر از            

ر كشش  از سوي ديگ  .  كاهش آن به سرمزرعه منتقل مي گردد       
قيمت سرمزرعه نسبت به افزايش قيمت صادراتي نشان مي دهد          
كه به ازاء هر يك درصد افزايش در قيمت صادراتي، قيمت                

 درصد افزايش مي يابد در حالي كه اگر        ٤٩/١سرمزرعه به اندازه    
قيمت صادراتي يك درصد كاهش پيدا كند، قيمت سرمزرعه             

 .  درصد كاهش مي يابد٠٢/٠فقط 
 نشان دهنده كسب       از برآورد الگوي فوق       هنتيجه حاصل 
 در هنگام افزايش قيمت هاست و از         توليدكنندهمنفعت توسط   

 صادركننده از     سود مي توان دريافت كه   به دست آمده    نتايج  
سو در مواجهه با تعاوني توليدكنندگان پسته و از سوي ديگر            يك

ت بهتر  كه قادرند توليدات با كيفيدر مواجهه با رقباي بين المللي 
و مطابق با استانداردهاي جهاني را با قيمت تمام شده كمتري             

 .وارد بازار كنند محدود مي گردد



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧‐٢مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٥٢

 

 كشش هاي حاصل از ضرايب الگوهاي برآورد شده در ‐٤جدول 
 مقادير متوسط متغيرها

مقادير كشش ها  كشش
 قيمت صادراتي نسبت به افزايش در قيمت سرمزرعه ٧/٠
 ت به كاهش در قيمت سرمزرعهقيمت صادراتي نسب ٨٨/٠
 قيمت سرمزرعه نسبت به افزايش در قيمت صادراتي ٤٩/١
 قيمت سرمزرعه نسبت به كاهش قيمت صادراتي ٠٢/٠

 
 ايران با     پسته توليدكنندگان     چنانكه مالحظه گرديد    

مشكالت اساسي كه توليدكنندگان ساير محصوالت كشاورزي با         
ه توليدكنندگان اين    چراكآن مواجه هستند، روبرو نيستند          

محصول با تشكيل تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان،              
فعاليت هاي توليدي و بازرگاني خود را از طريق تعاوني صورت            
مي دهند كه مسلماً قدرت چانه زني باالتري نسبت به وضعيت            

 و چه در هنگام تهيه نهاده ها و چه در هنگام            اقدام فردي دارند  
هتري در مقايسه با توليدكنندگان        فروش محصول عملكرد ب     

عالوه بر آن تعاوني توليدكنندگان در         .  انفرادي و خرد دارند     
بخش صادرات نيز در سال هاي اخير بسيار موفق عمل كرده و             
حتي در كشورهايي مانند آلمان و اتريش بر روي شركت هاي             

و در    اند   خدمات بازاريابي پسته سرمايه گذاري صورت داده          
  با مشكل مواجه    نندگان مستقل در اين ميان      حقيقت صادرك 

اما روند فعلي توليد و مقررات جهاني، موقعيت تعاوني           .  شده اند
توليدكنندگان پسته را نيز با خطر جدي مواجه خواهد نمود لذا            
بايد اقداماتي در جهت حفظ و بهبود موقعيت ايران در بازارهاي            

ح زيركشت  بررسي آمار اخير توليد و سط      .  جهاني صورت گيرد  
توليدكنندگان عمده پسته جهان اهميت اين موضوع را بيشتر           

 . مشخص مي كند
با نگاهي به سطح زيركشت ايران، اين حقيقت مشخص              

 هزار هكتار   ٢٣٥مي گردد كه سطح زيركشت پسته در ايران از          
 رسيده است   ٢٠٠٢ هزار هكتار در سال      ٣٨٠ به   ١٩٩٢در سال   

يافته و جالب تر اينكه هنوز        درصد افزايش     ٦٢به عبارت ديگر    
از اراضي مستعد پسته ايران     )   درصد ٥٠حدود  ( هزار هكتار    ١١٤

و به سطح باروري كامل نرسيده اند كه        عمر دارند    زير هفت سال  
 سال آينده، سطح توليد ايران       ٥در صورت باردهي حداكثر تا       

و اگر به سطح    )  ٥( هزار تن افزايش خواهد يافت        ٢٨٠بيش از   

 اكري در   ٣١٠٠٠سته در آمريكا توجه گردد افزايش        زيركشت پ 
 ديده مي شود و هم اكنون سطح       ٢٠٠١ تا   ١٩٩٢خالل سالهاي   

 هزار اكر رسيده است كه موجبات ١٠١زيركشت پسته آمريكا به     
 تن در سال جاري را فراهم         ١١٤٠٠٠افزايش توليد تا سطح       

ه  درصد از اراضي پست     ٢٣ اينكه   اهميتنكته حائز   .  آورده است 
 سال  ٥كاليفرنيا به سطح باردهي كامل نرسيده است و طي              

.  درصد افزايش در توليد آمريكا مي گردد            ٢٠آينده باعث     
 ٥٠،  ٢٠٠٣‐٤همچنين توليد پسته در سوريه براي سال بازاري          

 درصد نسبت به دوره قبلي      ١٦هزار تن پيش بيني شده است كه       
جوانند و انتظار   افزايش داشته است به عالوه اكثر درختان سوريه        

 ). ١١(مي رود كه توليد آنها در آينده افزايش يابد 
بنابراين حفظ ظرفيت فعلي صادرات پسته به بازارهاي عمده         
و سنتي ايران نظير اتحاديه اروپا به طور مقطعي با چالشهاي               
غيرقابل پيش بيني روبرو مي گردد، در نتيجه بايد عالوه بر                

ستمر كارشناسي و تجاري براي حفظ بهره برداري از رايزني هاي م
اصول بازار مذكور، فعاليتهاي الزم را در بخش بازارشناسي و              
بازاريابي پسته به سمت بازارهاي بالقوه جديد از جمله جنوب             

ريقا، آمريكاي جنوبي، حوزه بالكان و كشورهاي                      فآ
 ).٥(مشترك المنافع سوق داد 

توان صورت  يكي از اقدامات عمده اي كه در اين خصوص مي         
داد فراهم آوري امكانات ارزانتر و با قابليت دسترسي بيشتر براي           
كنترل كيفيت و بهداشت محصول و مطابقت آن با استانداردهاي 

همچنين بايد سطح آگاهي هاي توليدكنندگان      .  بين المللي است 
و صادركنندگان درباره خواسته هاي بازارهاي جهاني اين               

ست اندركاران امر توليد و صادرات      محصول افزايش يابد و به د      
پسته آموزش هاي الزم در زمينه بازاريابي بين المللي يك                

اقدام ديگري كه مي تواند در        .  محصول كشاورزي داده شود     
شرايط فراواني محصول جلوي كاهش قيمت را تا حدودي بگيرد، 

با توسعه  .  اتخاذ سياستي مبني بر كنترل عرضه صادراتي است         
ه سازي و بررسي تقاضاي داخلي مي توان در             امكانات ذخير  

سالهاي پرمحصول از صدور بي رويه پسته جلوگيري كرد و با              
حفظ سطح عرضه در بازارهاي محدود موجود جلوي افت شديد           

 در اين زمينه تشكل كليه صادركنندگان اين          .قيمت را گرفت  
محصول تحت پوشش يك شركت براي هماهنگي عملكرد كليه          
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كه در تجارت پسته فعاليت دارند نقش بسزايي            تجار ايراني    
 اعالم اين مطلب از سوي مسئولين صادراتي          .مي تواند ايفا كند  

  باره محصول  كشور مبني بر اينكه سياست صادراتي ايران در          

پسته، حفظ قيمت و كنترل عرضه در بازارهاي خارجي است،             
خود به عنوان عامل مثبتي در حفظ سطح قيمت پسته مي تواند           
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